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חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל )גמלאות( )תיקון מס' 27(, 
התשע"ב-2012*

בחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל )גמלאות( ]נוסח משולב[, התשמ"ה—1985  1 1 תיקון סעיף 5
)להלן — החוק העיקרי(, בסעיף 5, במקום ההגדרה "המשכורת הקובעת" יבוא:

""המדד" — מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"מועד המעבר" — יום י' בתמוז התשע"ב )30 ביוני 2012(, ולעניין חישוב התוספות לפי 
סעיף 6א)ח( ו–)ט( — יום י' באב התשס"ט )31 ביולי 2009(;

התוספות  לרבות  המשכורת,   — פלוני  בזמן  פלוני  אדם  לגבי  הקובעת",  "המשכורת 
הקבועות, כמפורט להלן, לפי העניין, כפי שהיא מעודכנת לפי הוראות סעיף 6:

לרבות  המשכורת,   — המעבר  מועד  אחרי  משירות  שפרש  פלוני  לגבי   )1(
התוספות הקבועות, המגיעה ערב פרישתו של פלוני מהשירות, לחייל שדרגתו 

כדרגה שהיתה לפלוני ערב פרישתו מהשירות;

לגבי פלוני שפרש משירות לפני מועד המעבר — המשכורת, לרבות התוספות   )2(
הקבועות, המגיעה במועד המעבר, לחייל שדרגתו כדרגה שהיתה לפלוני ערב 

פרישתו מהשירות;

על אף הוראות פסקאות )1( ו–)2(, היה לפלוני, ערב פרישתו מהשירות, מינוי   )3(
לתפקיד שצמודה לו דרגה העולה על דרגתו, תחושב משכורתו הקובעת בהתאם 
להוראות הפסקאות האמורות, לפי העניין, על פי הדרגה הצמודה לאותו תפקיד 

ולא על פי דרגתו;

על אף הוראות פסקאות )1( ו–)2(, שולמה לאחר מועד המעבר, תוספת על   )4(
משכורתו של חייל שמקורה בהסכם קיבוצי שהמדינה צד לו ונכרת לאחר מועד 
המעבר, בעד התקופה שלפני מועד המעבר, לא תובא התוספת האמורה בחשבון 
לעניין אותן פסקאות, אלא אם כן קבע שר הביטחון, בהסכמת שר האוצר, אחרת, 

בצו;

"משכורת קובעת משוקללת" — כמפורט להלן, לפי העניין: 

לגבי מי שמגיעה לו תוספת לקצבה לפי סעיף 6א — המשכורת הקובעת,   )1(
בתוספת הסכום המתקבל מהכפלת התוספות לקצבה והתוספת לקצבה לפי 
חיקוק אחר ביחס שבין המשכורת הקובעת לבין הקצבה המגיעה למי שפרש 

כאמור או לשאירו; 

המשכורת   — 6א  סעיף  לפי  לקצבה  תוספת  לו  מגיעה  שאינה  מי  לגבי   )2(
הקובעת;

"רשימת הדירוגים הבסיסית" — רשימת הדירוגים שבתוספת הראשונה;

"תוספות לקצבה" — התוספות לקצבה כאמור בסעיף 6א המגיעות למי שפרש מהשירות 
או לשאירו;

"תוספת לקצבה לפי חיקוק אחר" — תוספת לקצבה המגיעה לפי חיקוק אחר, במועד 
המעבר, למי שפרש משירות או לשאירו " 

2012(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  )18 ביוני  התקבל בכנסת ביום כ"ח בסיוון התשע"ב   *
הממשלה — 683, מיום ט"ו באייר התשע"ב )7 במאי 2012(, עמ' 800 

ס"ח התשמ"ה, עמ' 142; התשע"א, עמ' 789   1
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החלפת סעיף 6 
 והוספת סעיפים 

6א ו–6ב

במקום סעיף 6 לחוק העיקרי יבוא:2 

"עדכון המשכורת 
הקובעת

המשכורת הקובעת תעודכן בחודש ינואר של כל שנה 6  )א( 
)בסעיף זה — חודש העדכון(, בעד קצבת חודש ינואר ואילך, 

לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הקודם 

על אף הוראות סעיף קטן )א(, לגבי מי שערב פרישתו  )ב( 
מהשירות דורג בדירוג הרופאים ופרש מהשירות לפני יום 
2012(, ושיעור הניכוי בעד  )1 בפברואר  ח' בשבט התשע"ב 
קצבת חודש ינואר 2013 ואילך, עולה על שיעור התוספת בשל 
המדד לשנים 2009 עד 2011, המגיעה לו בעד אותו חודש, ככל 
שמגיעה, יופחת ההפרש שבין השיעורים האמורים משיעור 

העדכון לפי סעיף קטן )א( בעד שנת 2012  

בסעיף זה — )ג( 

שקדמה  השנה  של  דצמבר  חודש  מדד   — החדש"  "המדד 
לחודש העדכון;

"המדד הקודם" — מדד חודש דצמבר של השנה שקדמה 
לחודש העדכון הקודם, ולעניין העדכון הראשון —

בתמוז  כ"ט  יום  עד  מהשירות  שפרש  מי  לגבי   )1(
התשע"א )31 ביולי 2011( — מדד חודש דצמבר 2011;

לגבי מי שפרש מהשירות אחרי יום כ"ט בתמוז   )2(
פרש  שבו  החודש  מדד   —  )2011 ביולי   31( התשע"א 

מהשירות;

)3( להגדרה "שיעור הניכוי"  "שיעור הניכוי" — לפי פסקה 
שבסעיף 6א)א(;

"תוספת בשל המדד לשנים 2009 עד 2011" — כמשמעותה 
בסעיף 6א)ה( 

בסעיף זה — 6א תוספות לקצבה )א( 

"המדד השנתי", לשנה מסוימת — שיעור עליית מדד חודש 
דצמבר של אותה שנה לעומת מדד חודש דצמבר של 

השנה שקדמה לה;

"מוקבל לנושא משרה שיפוטית" — מי שמשכורתו הקובעת 
חושבה, ערב מועד המעבר, לפי שכר של נושאי משרה 

שיפוטית;

"קצבת הבסיס" — כמפורט להלן, לפי העניין:

)ב(  קטן  בסעיף  כאמור  שחיקה  תוספת  לעניין   )1(
— הקצבה המגיעה לפי חוק זה למי שפרש משירות או 
לשאירו, בצירוף תוספת לקצבה לפי חיקוק אחר, ככל 

שמגיעה לו; 

2008 כאמור  תוספת בשל המדד לשנת  לעניין   )2(
 )1( בפסקה  כאמור  הבסיס  קצבת   — )ג(  קטן  בסעיף 
בצירוף תוספת השחיקה המגיעה למי שפרש משירות 

או לשאירו, ככל שמגיעה לו;

החלפת סעיף 6 במקום סעיף 6 לחוק העיקרי יבוא:2 
 והוספת סעיפים 

6א ו–6ב "עדכון המשכורת 
הקובעת

המשכורת הקובעת תעודכן בחודש ינואר של כל שנה 6  )א( 
)בסעיף זה — חודש העדכון(, בעד קצבת חודש ינואר ואילך, 

לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הקודם 

על אף הוראות סעיף קטן )א(, לגבי מי שערב פרישתו  )ב( 
מהשירות דורג בדירוג הרופאים ופרש מהשירות לפני יום 
2012(, ושיעור הניכוי בעד  )1 בפברואר  ח' בשבט התשע"ב 
קצבת חודש ינואר 2013 ואילך, עולה על שיעור התוספת בשל 
המדד לשנים 2009 עד 2011, המגיעה לו בעד אותו חודש, ככל 
שמגיעה, יופחת ההפרש שבין השיעורים האמורים משיעור 

העדכון לפי סעיף קטן )א( בעד שנת 2012  

בסעיף זה — )ג( 

שקדמה  השנה  של  דצמבר  חודש  מדד   — החדש"  "המדד 
לחודש העדכון;

"המדד הקודם" — מדד חודש דצמבר של השנה שקדמה 
לחודש העדכון הקודם, ולעניין העדכון הראשון —

בתמוז  כ"ט  יום  עד  מהשירות  שפרש  מי  לגבי   )1(
התשע"א )31 ביולי 2011( — מדד חודש דצמבר 2011;

לגבי מי שפרש מהשירות אחרי יום כ"ט בתמוז   )2(
פרש  שבו  החודש  מדד   —  )2011 ביולי   31( התשע"א 

מהשירות;

)3( להגדרה "שיעור הניכוי"  "שיעור הניכוי" — לפי פסקה 
שבסעיף 6א)א(;

"תוספת בשל המדד לשנים 2009 עד 2011" — כמשמעותה 
בסעיף 6א)ה( 

בסעיף זה — 6א תוספות לקצבה )א( 

"המדד השנתי", לשנה מסוימת — שיעור עליית מדד חודש 
דצמבר של אותה שנה לעומת מדד חודש דצמבר של 

השנה שקדמה לה;

"מוקבל לנושא משרה שיפוטית" — מי שמשכורתו הקובעת 
חושבה, ערב מועד המעבר, לפי שכר של נושאי משרה 

שיפוטית;

"קצבת הבסיס" — כמפורט להלן, לפי העניין:

)ב(  קטן  בסעיף  כאמור  שחיקה  תוספת  לעניין   )1(
— הקצבה המגיעה לפי חוק זה למי שפרש משירות או 
לשאירו, בצירוף תוספת לקצבה לפי חיקוק אחר, ככל 

שמגיעה לו; 

2008 כאמור  תוספת בשל המדד לשנת  לעניין   )2(
 )1( בפסקה  כאמור  הבסיס  קצבת   — )ג(  קטן  בסעיף 
בצירוף תוספת השחיקה המגיעה למי שפרש משירות 

או לשאירו, ככל שמגיעה לו;
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לעניין תוספת בשל הסכמי שכר כאמור בסעיף   )3(
בצירוף   )2( בפסקה  כאמור  הבסיס  קצבת   — )ד(  קטן 
תוספת בשל המדד לשנת 2008 המגיעה למי שפרש 

משירות או לשאירו, ככל שמגיעה לו;

לעניין תוספת בשל המדד לשנים 2009 עד 2011   )4(
כאמור בסעיפים קטנים )ה( ו–)ו( — קצבת הבסיס כאמור 
בפסקה )3(, בצירוף תוספת בשל הסכמי שכר המגיעה 

למי שפרש משירות או לשאירו, ככל שמגיעה לו;

"שיעור הניכוי" — כמפורט להלן, לפי העניין — 

לגבי מי שערב פרישתו דורג בדירוג מהמפורטים   )1(
ברשימת הדירוגים הבסיסית — 25% 2;

לגבי מוקבל לנושא משרה שיפוטית —   )2(

 —  2011 שנת  לפני  מהשירות  פרש  אם  )א( 
;8 5%

 — 2011 אם פרש מהשירות במהלך שנת  )ב( 
;2 23%

לגבי מי שערב פרישתו דורג בדירוג הרופאים —   )3(

אם פרש עד יום כ"ט בתמוז התשע"א )31  )א( 
ביולי 2011(, יהיה שיעור הניכוי לפי התקופות 

והשיעורים כלהלן:

לגבי קצבת חודש אוגוסט 2011 עד   )1(
המתקבל  השיעור   —  2012 ינואר  חודש 
מחלוקת הקצבה המגיעה לו בעד חודש 
בעד  לו  המגיעה  בקצבה   2011 אוגוסט 
האמורה ומהמנה   ,2011 יולי   חודש 

יופחת 1; לעניין הקצבאות האמורות לא 
יובאו בחשבון תוספת ביגוד ותוספת בשל 
המדד לשנים 2009 עד 2011, ככל שהוא 

זכאי להן;

 2012 פברואר  חודש  קצבת  לגבי   )2(
ואילך — הסך הכולל של השיעור האמור 
מחלוקת  המתקבל  והשיעור   )1( בפסקה 
הקצבה המגיעה לו בעד חודש פברואר 
2012 בקצבה המגיעה לו בעד חודש ינואר 
2012, והפחתת 1 מהמנה האמורה; לעניין 
בחשבון  תובא  לא  האמורות  הקצבאות 
תוספת בשל המדד לשנים 2009 עד 2011, 

ככל שהוא זכאי לה;
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אם פרש מיום א' באב התשע"א )1 באוגוסט  )ב( 
2011( עד יום ז' בשבט התשע"ב )31 בינואר 2012( 
— השיעור המתקבל מחלוקת הקצבה המגיעה 
לו בעד חודש פברואר 2012 בקצבה המגיעה לו 
בעד חודש ינואר 2012, ומהמנה האמורה יופחת 
1; לעניין הקצבאות האמורות לא תובא בחשבון 
תוספת בשל המדד לשנים 2009 עד 2011, ככל 

שהוא זכאי לה 

התשס"ח  בטבת  כ"ג  יום  לפני  מהשירות  שפרש  מי  )ב( 
מהמפורטים  בדירוג  דורג  פרישתו  וערב   ,)2008 בינואר   1(
לפי  לשאירו,  או  לו  תשולם  הבסיסית,  הדירוגים  ברשימת 
העניין, תוספת בעד קצבת חודש ינואר 2012 ואילך בשיעורים 
מקצבת הבסיס הקבועים לגביו, לגבי אותן קצבאות, בחלק 
זה  )בסעיף  פרישתו  למועד  בהתאם  השנייה,  בתוספת  א' 

— תוספת שחיקה(  

 1( התשס"ט  בטבת  ה'  יום  לפני  מהשירות  שפרש  מי  )ג( 
בינואר 2009(, וערב פרישתו דורג בדירוג מהמפורטים ברשימת 
הדירוגים הבסיסית, תשולם לו או לשאירו, לפי העניין, תוספת 
בעד קצבת חודש ינואר 2012 ואילך בשיעורים מקצבת הבסיס 
כמפורט להלן, הכל לפי העניין )בסעיף זה — תוספת בשל 

המדד לשנת 2008(:

לגבי מי שפרש לפני יום כ"ג בטבת התשס"ח )1   )1(
בינואר 2008( — בשיעור ההפרש שבין המדד השנתי 
לשנת 2008 לבין השיעור בנקודות האחוז הקבוע לגביו 

בחלק ב' בתוספת השנייה, בהתאם למועד פרישתו;

לגבי מי שפרש מהשירות במהלך שנת 2008 —   )2(
בשיעור עליית מדד חודש דצמבר 2008 לעומת מדד 

החודש שבו פרש מהשירות 

 30( התש"ע  בכסלו  י"ג  יום  עד  מהשירות  שפרש  מי  )ד( 
מהמפורטים  בדירוג  דורג  פרישתו  וערב   )2009 בנובמבר 
המפורטים  הדירוגים  למעט  הבסיסית,  הדירוגים  ברשימת 
)5( ו–)6( לרשימה, תשולם לו או לשאירו, לפי   ,)4( בפרטים 
העניין, תוספת בעד קצבת חודש ינואר 2012 ואילך בשיעור 
הסכמי  בשל  תוספת   — זה  )בסעיף  הבסיס  מקצבת   0 3%

שכר( 

 1( התשע"ב  בטבת  ו'  יום  לפני  מהשירות  שפרש  מי  )ה( 
תוספת  העניין,  לפי  לשאירו,  או  לו  תשולם   )2012 בינואר 
בעד קצבת חודש ינואר 2012 ואילך בשיעור מקצבת הבסיס 
 ,)4( עד   )1( בפסקאות  כמפורט  לשיעור  או  להפרש  השווה 
ובלבד שהפרש כאמור הוא הפרש חיובי, והכל בהתאם למועד 
2009 עד  פרישתו )בסעיף זה — תוספת בשל המדד לשנים 

— )2011

אם פרש מיום א' באב התשע"א )1 באוגוסט  )ב( 
2011( עד יום ז' בשבט התשע"ב )31 בינואר 2012( 
— השיעור המתקבל מחלוקת הקצבה המגיעה 
לו בעד חודש פברואר 2012 בקצבה המגיעה לו 
בעד חודש ינואר 2012, ומהמנה האמורה יופחת 
1; לעניין הקצבאות האמורות לא תובא בחשבון 
תוספת בשל המדד לשנים 2009 עד 2011, ככל 

שהוא זכאי לה 

התשס"ח  בטבת  כ"ג  יום  לפני  מהשירות  שפרש  מי  )ב( 
מהמפורטים  בדירוג  דורג  פרישתו  וערב   ,)2008 בינואר   1(
לפי  לשאירו,  או  לו  תשולם  הבסיסית,  הדירוגים  ברשימת 
העניין, תוספת בעד קצבת חודש ינואר 2012 ואילך בשיעורים 
מקצבת הבסיס הקבועים לגביו, לגבי אותן קצבאות, בחלק 
זה  )בסעיף  פרישתו  למועד  בהתאם  השנייה,  בתוספת  א' 

— תוספת שחיקה(  

 1( התשס"ט  בטבת  ה'  יום  לפני  מהשירות  שפרש  מי  )ג( 
בינואר 2009(, וערב פרישתו דורג בדירוג מהמפורטים ברשימת 
הדירוגים הבסיסית, תשולם לו או לשאירו, לפי העניין, תוספת 
בעד קצבת חודש ינואר 2012 ואילך בשיעורים מקצבת הבסיס 
כמפורט להלן, הכל לפי העניין )בסעיף זה — תוספת בשל 

המדד לשנת 2008(:

לגבי מי שפרש לפני יום כ"ג בטבת התשס"ח )1   )1(
בינואר 2008( — בשיעור ההפרש שבין המדד השנתי 
לשנת 2008 לבין השיעור בנקודות האחוז הקבוע לגביו 

בחלק ב' בתוספת השנייה, בהתאם למועד פרישתו;

לגבי מי שפרש מהשירות במהלך שנת 2008 —   )2(
בשיעור עליית מדד חודש דצמבר 2008 לעומת מדד 

החודש שבו פרש מהשירות 

 30( התש"ע  בכסלו  י"ג  יום  עד  מהשירות  שפרש  מי  )ד( 
מהמפורטים  בדירוג  דורג  פרישתו  וערב   )2009 בנובמבר 
המפורטים  הדירוגים  למעט  הבסיסית,  הדירוגים  ברשימת 
)5( ו–)6( לרשימה, תשולם לו או לשאירו, לפי   ,)4( בפרטים 
העניין, תוספת בעד קצבת חודש ינואר 2012 ואילך בשיעור 
הסכמי  בשל  תוספת   — זה  )בסעיף  הבסיס  מקצבת   0 3%

שכר( 

 1( התשע"ב  בטבת  ו'  יום  לפני  מהשירות  שפרש  מי  )ה( 
תוספת  העניין,  לפי  לשאירו,  או  לו  תשולם   )2012 בינואר 
בעד קצבת חודש ינואר 2012 ואילך בשיעור מקצבת הבסיס 
 ,)4( עד   )1( בפסקאות  כמפורט  לשיעור  או  להפרש  השווה 
ובלבד שהפרש כאמור הוא הפרש חיובי, והכל בהתאם למועד 
2009 עד  פרישתו )בסעיף זה — תוספת בשל המדד לשנים 

— )2011
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 1( לגבי מי שפרש לפני יום ה' בטבת התשס"ט   )1(
בינואר 2009( — ההפרש שבין מכפלת המדד השנתי 
לשנת 2009 במדד השנתי לשנת 2010 ובמדד השנתי 

לשנת 2011, לבין שיעור הניכוי;

לגבי מי שפרש במהלך שנת 2009 — ההפרש שבין   )2(
מכפלת שיעור עליית מדד חודש דצמבר 2009 לעומת 
מדד החודש שבו פרש מהשירות, במדד השנתי לשנת 

2010 ובמדד השנתי לשנת 2011, לבין שיעור הניכוי;

לגבי מי שפרש במהלך שנת 2010 — ההפרש שבין   )3(
מכפלת שיעור עליית מדד חודש דצמבר 2010 לעומת 
מדד החודש שבו פרש מהשירות, במדד השנתי לשנת 

2011, לבין שיעור הניכוי;

לגבי מי שפרש במהלך שנת 2011 — שיעור עליית   )4(
מדד חודש דצמבר 2011 לעומת מדד החודש שבו פרש 
מהשירות, ואולם לגבי מי שערב פרישתו מהשירות 
דורג בדירוג הרופאים ופרש כאמור עד יום כ"ט בתמוז 
התשע"א )31 ביולי 2011( ולגבי מוקבל לנושא משרה 
שיפוטית — ההפרש שבין השיעור האמור לבין שיעור 

הניכוי  

סך  היה  )ה(,  עד  )ב(  קטנים  סעיפים  הוראות  אף  על  )ו( 
השיעורים של כל התוספות לקצבה המגיעות לפורש שערב 
הבסיסית  הדירוגים  מרשימת  בדירוג  מדורג  היה  פרישתו 
ופרש משירות לפני יום ו' בטבת התשע"ב )1 בינואר 2012(, או 
לשאירו, נמוך מ–5%, ייווסף לתוספת המגיעה לו או לשאירו 
לפי סעיף קטן )ה(, בעד קצבת חודש ינואר 2012 ואילך, שיעור 
מקצבת הבסיס בגובה ההפרש שבין 5% לבין סך השיעורים 
לפי  התוספות   — לקצבה"  "התוספות  זה,  לעניין  כאמור; 
סעיפים קטנים )ב( עד )ה( וכן תוספת לקצבה שתינתן לפורש 
כאמור בסעיף קטן זה או לשאירו בעד התקופה שקדמה למועד 

פרישתו מהשירות, ככל שתיקבע לאחר מועד המעבר 

על אף הוראות סעיפים קטנים )ב( עד )ו(, תוספות לפי  )ז( 
אותם סעיפים קטנים בעד קצבה מקצבאות חודש ינואר 2012 

עד חודש דצמבר 2013 ישולמו בהתאם להוראות אלה:

ינואר  חודש  מקצבאות  קצבה  תשלום  במועד   )1(
2012 עד חודש דצמבר 2012 — ישולם שליש מכל אחת 

מהתוספות המגיעות בעד אותה קצבה; 

במועד תשלום קצבה מקצבאות חודש ינואר 2013   )2(
עד חודש דצמבר 2013 — ישולמו שני שלישים מכל 

אחת מהתוספות המגיעות בעד אותה קצבה;

ההפרשים שבין מלוא התוספות בעד הקצבאות   )3(
ששולמו  התוספות  לבין  ו–)2(   )1( בפסקאות  כאמור 
פסקאות,  באותן  כאמור  הקצבאות  תשלום  במועד 
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ישולמו בתשלומים במהלך השנים 2015 עד 2017, כך 
שבכל שנה ישולם שליש מההפרשים כאמור, בתוספת 
תשלום  כל  משולם  שבו  החודש  מדד  עליית  שיעור 

לעומת מדד החודש שבעדו שולמה אותה תוספת 

מי שזכאי לתוספת מהתוספות כאמור בסעיפים קטנים )ב(  )ח( 
עד )ו(, יהיה זכאי לתוספת בשיעורים ובמועדים כאמור בסעיף 
קטן )ט( מסך התוספות המפורטות לגביו בפסקאות שלהלן ובעד 

הקצבאות כמפורט באותן פסקאות, לפי העניין — 

תוספת   — שחיקה  לתוספת  שזכאי  מי  לגבי   )1(
חודש  קצבת  בעד  לו  משולמת  שהיתה  השחיקה 
2011, אילו סעיף  2008 עד קצבת חודש דצמבר  יולי 
לעניין  ויחולו  קצבאות,  אותן  לגבי  חל  היה  )ב(  קטן 
זה השיעורים הקבועים לגבי קצבאות אלה בחלק א' 

שבתוספת השנייה;

לגבי מי שזכאי לתוספת בשל המדד לשנת 2008   )2(
— תוספת בשל המדד לשנת 2008 שהיתה משולמת לו 
בעד קצבת חודש ינואר 2009 עד קצבת חודש דצמבר 

2011, אילו סעיף קטן )ג( היה חל לגבי אותן קצבאות;

 — שכר  הסכמי  בשל  לתוספת  שזכאי  מי  לגבי   )3(
תוספת בשל הסכמי שכר שהיתה משולמת לו בעד 
קצבת חודש דצמבר 2009 עד קצבת חודש דצמבר 2011, 

אילו סעיף קטן )ד( היה חל לגבי אותן קצבאות;

לגבי מי שזכאי לתוספת בשל המדד לשנים 2009   )4(
עד 2011 כאמור בסעיף קטן )ה()1( או )2( — תוספת בעד 
קצבת חודש ינואר 2010 עד קצבת חודש דצמבר 2010 
בסכום כמפורט להלן, לפי העניין, ואולם לגבי מוקבל 
לנושא משרה שיפוטית יופחת מהסכום האמור, בעד 
קצבת חודש מרס 2010 עד קצבת חודש דצמבר 2010, 

סכום השווה ל–61% 0 מקצבת הבסיס -

התשס"ט  בטבת  ה'  יום  לפני  פרש  אם  )א( 
 2009 2009( — המדד השנתי לשנת  )1 בינואר 

כשהוא מוכפל בקצבת הבסיס;

אם פרש במהלך שנת 2009 — שיעור עליית  )ב( 
מדד חודש דצמבר 2009 לעומת מדד החודש שבו 

פרש מהשירות, כשהוא מוכפל בקצבת הבסיס;

לגבי מי שזכאי לתוספת בשל המדד לשנים 2009   )5(
תוספת   —  )3( עד  )ה()1(  קטן  בסעיף  כאמור   2011 עד 
בעד קצבת חודש ינואר 2011 עד קצבת חודש דצמבר 
2011 בסכום כמפורט להלן, לפי העניין, ובלבד שהסכום 
כאמור הוא סכום חיובי, ואולם לגבי מי שדורג ערב 
הדירוגים  ברשימת  מהמפורטים  בדירוג  פרישתו 
מהתוספת יופחת  הרופאים,  בדירוג  או  הבסיסית 

ישולמו בתשלומים במהלך השנים 2015 עד 2017, כך 
שבכל שנה ישולם שליש מההפרשים כאמור, בתוספת 
תשלום  כל  משולם  שבו  החודש  מדד  עליית  שיעור 

לעומת מדד החודש שבעדו שולמה אותה תוספת 

מי שזכאי לתוספת מהתוספות כאמור בסעיפים קטנים )ב(  )ח( 
עד )ו(, יהיה זכאי לתוספת בשיעורים ובמועדים כאמור בסעיף 
קטן )ט( מסך התוספות המפורטות לגביו בפסקאות שלהלן ובעד 

הקצבאות כמפורט באותן פסקאות, לפי העניין — 

תוספת   — שחיקה  לתוספת  שזכאי  מי  לגבי   )1(
חודש  קצבת  בעד  לו  משולמת  שהיתה  השחיקה 
2011, אילו סעיף  2008 עד קצבת חודש דצמבר  יולי 
לעניין  ויחולו  קצבאות,  אותן  לגבי  חל  היה  )ב(  קטן 
זה השיעורים הקבועים לגבי קצבאות אלה בחלק א' 

שבתוספת השנייה;

לגבי מי שזכאי לתוספת בשל המדד לשנת 2008   )2(
— תוספת בשל המדד לשנת 2008 שהיתה משולמת לו 
בעד קצבת חודש ינואר 2009 עד קצבת חודש דצמבר 

2011, אילו סעיף קטן )ג( היה חל לגבי אותן קצבאות;

 — שכר  הסכמי  בשל  לתוספת  שזכאי  מי  לגבי   )3(
תוספת בשל הסכמי שכר שהיתה משולמת לו בעד 
קצבת חודש דצמבר 2009 עד קצבת חודש דצמבר 2011, 

אילו סעיף קטן )ד( היה חל לגבי אותן קצבאות;

לגבי מי שזכאי לתוספת בשל המדד לשנים 2009   )4(
עד 2011 כאמור בסעיף קטן )ה()1( או )2( — תוספת בעד 
קצבת חודש ינואר 2010 עד קצבת חודש דצמבר 2010 
בסכום כמפורט להלן, לפי העניין, ואולם לגבי מוקבל 
לנושא משרה שיפוטית יופחת מהסכום האמור, בעד 
קצבת חודש מרס 2010 עד קצבת חודש דצמבר 2010, 

סכום השווה ל–61% 0 מקצבת הבסיס -

התשס"ט  בטבת  ה'  יום  לפני  פרש  אם  )א( 
 2009 2009( — המדד השנתי לשנת  )1 בינואר 

כשהוא מוכפל בקצבת הבסיס;

אם פרש במהלך שנת 2009 — שיעור עליית  )ב( 
מדד חודש דצמבר 2009 לעומת מדד החודש שבו 

פרש מהשירות, כשהוא מוכפל בקצבת הבסיס;

לגבי מי שזכאי לתוספת בשל המדד לשנים 2009   )5(
תוספת   —  )3( עד  )ה()1(  קטן  בסעיף  כאמור   2011 עד 
בעד קצבת חודש ינואר 2011 עד קצבת חודש דצמבר 
2011 בסכום כמפורט להלן, לפי העניין, ובלבד שהסכום 
כאמור הוא סכום חיובי, ואולם לגבי מי שדורג ערב 
הדירוגים  ברשימת  מהמפורטים  בדירוג  פרישתו 
מהתוספת יופחת  הרופאים,  בדירוג  או  הבסיסית 
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האמורה סכום השווה לשיעור הניכוי בעד אותה קצבה 
כשהוא מוכפל בקצבת הבסיס, ולגבי מוקבל לנושא 
סכום  האמורה  מהתוספת  יופחת  שיפוטית  משרה 

השווה ל–51% 4 מקצבת הבסיס -

התשס"ט  בטבת  ה'  יום  לפני  פרש  אם  )א( 
 2009 2009( — המדד השנתי לשנת  )1 בינואר 
כשהוא מוכפל במדד השנתי לשנת 2010 ובקצבת 

הבסיס;

אם פרש במהלך שנת 2009 — שיעור עליית  )ב( 
2009 לעומת מדד החודש  מדד חודש דצמבר 
במדד  מוכפל  כשהוא  מהשירות,  פרש  שבו 

השנתי לשנת 2010 ובקצבת הבסיס;

אם פרש במהלך שנת 2010 — שיעור עליית  )ג( 
2010 לעומת מדד החודש  מדד חודש דצמבר 
בקצבת  מוכפל  כשהוא  מהשירות,  פרש  שבו 

הבסיס 

)ח( יהיו בשיעורים כמפורט  התוספות לפי סעיף קטן  )ט( 
בפסקאות שלהלן וישולמו במועדים כמפורט בהן: 

סכום השווה ל–50% מסך התוספות לפי סעיף   )1(
עד   2012 השנים  במהלך  בתשלומים  ישולם  )ח(  קטן 
האמור  מהסכום   20% ישולמו  שנה  שבכל  כך   ,2016
כל  שולם  שבו  החודש  מדד  עליית  שיעור  בתוספת 

תשלום כאמור לעומת מדד חודש ינואר 2012;

סכום השווה ל–55% מסך התוספות לפי סעיף קטן   )2(
)ח( ישולם בתשלומים במהלך השנים 2012 עד 2021, 
כך שבכל שנה ישולמו 10% מהסכום האמור בתוספת 
שיעור המדד השנתי של השנה שקדמה לשנה שבה 

מבוצע התשלום 

על אף האמור בסעיפים קטנים )ז( ו–)ט(, נפטר מי שזכאי  )י( 
לתוספות כאמור באותם סעיפים קטנים, ישולם ליורשיו של 
אותם  לפי  התשלומים  בגובה  חד–פעמי  סכום  זכאי  אותו 
סעיפים קטנים שטרם שולמו לזכאי שיהוונו לפי שיעור ריבית 

כמפורט להלן, לפי העניין: 

לעניין תשלומים לפי סעיפים קטנים )ז()3( ו–)ט()1(   )1(
;0 64% —

לעניין תשלומים לפי סעיף קטן )ט()2( — 8% 2   )2(

שאיר  של  קצבה  לעניין  יחולו  לא  זה  סעיף  הוראות  )יא( 
של זכאי לקצבת פרישה, הזכאי לקצבת פרישה לפי סעיף 
25, ויחולו עליו הוראות אותו סעיף לעניין חישוב התוספות 

לקצבה כאמור בסעיף זה  
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או 6ב  דין תוספות לקצבה מהשירות  שפרש  למי  המגיעה  לקצבה  תוספת  )א( 
לשאירו לפי סעיף 6א, וכן תוספת לקצבה לפי חיקוק אחר, 
יראו אותן כחלק מהקצבה לעניין סעיפים 20, 23)א()2( ו–)3(, 
)ב( עד )ה(, 23א, 27, 28, 29, 30)א(, 31 עד 33, 54, 55, 61 ו–67, 
וכחלק מהקצבה בהגדרה "גמלה" שבסעיף 1 לעניין סעיפים 

10)ב(, 19, 32, 35, 42א, 43, 47, 53, 56 עד 60 ו–62 עד 65 

לעניין סעיף קטן )א( —  )ב( 

בסעיפים  כאמור  המשולמות  לקצבה  תוספות   )1(
קטנים )ז()3( או )ט( יראו אותן לעניין הסעיפים האמורים 
27 ו–29, כחלק  בסעיף קטן )א(, למעט לעניין סעיפים 
מהקצבה שבעדה הן משולמות, באותו מועד שבו הן 

משולמות בפועל;

בסעיפים  כאמור  המשולמות  לקצבה  תוספות   )2(
)ז()3( או )ט( יראו אותן לעניין סעיפים 27 ו–29  קטנים 
כחלק מהקצבה שבעדה הן משולמות, אף ששולמו לאחר 
מועד תשלום הקצבה כאמור, וגם אם המענק לפי אותם 

סעיפים שולם לפני מועד המעבר כהגדרתו בסעיף 5 "

בסעיף 10 לחוק העיקרי, בכל מקום, במקום "בתוספת" יבוא "בתוספת השלישית" 3 תיקון סעיף 10 

בסעיף 12)2( לחוק העיקרי, במקום "בתוספת" יבוא "בתוספת השלישית" 4 תיקון סעיף 12

בסעיף 12א לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:5 תיקון סעיף 12א

לעניין ההגדרה "המשכורת הקובעת" שבסעיף 5, ולעניין סעיפים 6 עד 6ב, יראו  ")ג( 
את מועד סיום השירות של מי שבחר בזכויות לגמלאות לפי סעיף זה, כמועד פרישתו 

מהשירות "

בסעיף 13 לחוק העיקרי, במקום "בתוספת" יבוא "בתוספת השלישית" 6 תיקון סעיף 13

בסעיף 23)א()3( לחוק העיקרי, אחרי "המשכורת הקובעת" יבוא "המשוקללת" 7 תיקון סעיף 23

בסעיף 23א)ג( לחוק העיקרי, במקום "בתוספת" יבוא "בתוספת השלישית" 8 תיקון סעיף 23א

בסעיף 25 לחוק העיקרי — 9 תיקון סעיף 25

בסעיף קטן )א()1(, אחרי "ממשכורתו הקובעת" יבוא "המשוקללת";  )1(

בסעיף קטן )ב(, בסופו יבוא "בצירוף תוספות לפי סעיף 6א, ככל שהיה זכאי להן"   )2(

בסעיף 31 לחוק העיקרי — 10 תיקון סעיף 31

בסעיף קטן )א(, בהגדרה "גמלאות כפל", בפסקה )3(, במקום "שנקבעה לעניין סעיף   )1(
33" יבוא "שקבעה הממשלה לעניין סעיף זה";

בסעיף קטן )ה(, אחרי "תהא המשכורת הקובעת" יבוא "המשוקללת"   )2(

בסעיף 33 לחוק העיקרי — 11 תיקון סעיף 33

בסעיף קטן )א(, בהגדרה "הכנסה מקופת הציבור", הסיפה החל במילים "או מקופה   )1(
אחרת" — תימחק;

במקום סעיף קטן )ב( יבוא:   )2(

זכאי לקצבה, להוציא בן זוג הזכאי לקצבת שאיר, שחזר לשירות קבע או  ")ב( 
שהוא עובד בשירות צבא הגנה לישראל, והכנסתו הכוללת ממשכורת ומקצבה

או 6ב  דין תוספות לקצבה מהשירות  שפרש  למי  המגיעה  לקצבה  תוספת  )א( 
לשאירו לפי סעיף 6א, וכן תוספת לקצבה לפי חיקוק אחר, 
יראו אותן כחלק מהקצבה לעניין סעיפים 20, 23)א()2( ו–)3(, 
)ב( עד )ה(, 23א, 27, 28, 29, 30)א(, 31 עד 33, 54, 55, 61 ו–67, 
וכחלק מהקצבה בהגדרה "גמלה" שבסעיף 1 לעניין סעיפים 

10)ב(, 19, 32, 35, 42א, 43, 47, 53, 56 עד 60 ו–62 עד 65 

לעניין סעיף קטן )א( —  )ב( 

בסעיפים  כאמור  המשולמות  לקצבה  תוספות   )1(
קטנים )ז()3( או )ט( יראו אותן לעניין הסעיפים האמורים 
27 ו–29, כחלק  בסעיף קטן )א(, למעט לעניין סעיפים 
מהקצבה שבעדה הן משולמות, באותו מועד שבו הן 

משולמות בפועל;

בסעיפים  כאמור  המשולמות  לקצבה  תוספות   )2(
)ז()3( או )ט( יראו אותן לעניין סעיפים 27 ו–29  קטנים 
כחלק מהקצבה שבעדה הן משולמות, אף ששולמו לאחר 
מועד תשלום הקצבה כאמור, וגם אם המענק לפי אותם 

סעיפים שולם לפני מועד המעבר כהגדרתו בסעיף 5 "

תיקון סעיף 10 בסעיף 10 לחוק העיקרי, בכל מקום, במקום "בתוספת" יבוא "בתוספת השלישית" 3 

תיקון סעיף 12בסעיף 12)2( לחוק העיקרי, במקום "בתוספת" יבוא "בתוספת השלישית" 4 

תיקון סעיף 12אבסעיף 12א לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:5 

לעניין ההגדרה "המשכורת הקובעת" שבסעיף 5, ולעניין סעיפים 6 עד 6ב, יראו  ")ג( 
את מועד סיום השירות של מי שבחר בזכויות לגמלאות לפי סעיף זה, כמועד פרישתו 

מהשירות "

תיקון סעיף 13בסעיף 13 לחוק העיקרי, במקום "בתוספת" יבוא "בתוספת השלישית" 6 

תיקון סעיף 23בסעיף 23)א()3( לחוק העיקרי, אחרי "המשכורת הקובעת" יבוא "המשוקללת" 7 

תיקון סעיף 23אבסעיף 23א)ג( לחוק העיקרי, במקום "בתוספת" יבוא "בתוספת השלישית" 8 

תיקון סעיף 25בסעיף 25 לחוק העיקרי — 9 

בסעיף קטן )א()1(, אחרי "ממשכורתו הקובעת" יבוא "המשוקללת";  )1(

בסעיף קטן )ב(, בסופו יבוא "בצירוף תוספות לפי סעיף 6א, ככל שהיה זכאי להן"   )2(

תיקון סעיף 31בסעיף 31 לחוק העיקרי — 10 

בסעיף קטן )א(, בהגדרה "גמלאות כפל", בפסקה )3(, במקום "שנקבעה לעניין סעיף   )1(
33" יבוא "שקבעה הממשלה לעניין סעיף זה";

בסעיף קטן )ה(, אחרי "תהא המשכורת הקובעת" יבוא "המשוקללת"   )2(

תיקון סעיף 33בסעיף 33 לחוק העיקרי — 11 

בסעיף קטן )א(, בהגדרה "הכנסה מקופת הציבור", הסיפה החל במילים "או מקופה   )1(
אחרת" — תימחק;

במקום סעיף קטן )ב( יבוא:   )2(

זכאי לקצבה, להוציא בן זוג הזכאי לקצבת שאיר, שחזר לשירות קבע או  ")ב( 
שהוא עובד בשירות צבא הגנה לישראל, והכנסתו הכוללת ממשכורת ומקצבה
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עולה על המשכורת הקובעת המשוקללת, תשולם לו קצבה בשיעור שני שלישים 
מהקצבה הרגילה או בשיעור הקצבה הרגילה בניכוי שליש מהסכום שבו עודפת 
ההכנסה הכוללת על המשכורת הקובעת המשוקללת, לפי הסכום הגבוה יותר; 
לא עלתה ההכנסה הכוללת כאמור על המשכורת הקובעת המשוקללת, לא 

תפחת קצבתו מכוח סעיף זה ";

בסעיף קטן )ד(, במקום "הקובע" יבוא "הקבוע לגביו בהתאם לחודש לידתו, בחלק   )3(
ב' בתוספת השלישית";

סעיף קטן )ה( — בטל   )4(

בסעיף 34)ה()1( לחוק העיקרי, במקום "בתוספת" יבוא "בתוספת השלישית" 12 תיקון סעיף 34

בסעיף 54 לחוק העיקרי — 13 תיקון סעיף 54

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:   )1(

")א1( על אף הוראות סעיף קטן )א(, תשלום בעד עדכון המשכורת הקובעת בשל 
חודש ינואר בכל שנה, כאמור בסעיף 6, ישולם לא יאוחר ממועד תשלום קצבת 

חודש פברואר של אותה שנה "; 

בסעיף קטן )ב(, במקום "בתוספת" יבוא "בתוספת השלישית"   )2(

בסעיף 69 לחוק העיקרי, בפסקה )2(, בסופה יבוא "תקנות לפי פסקה זו לעניין היוון לכל 14 תיקון סעיף 69
חיי הזכאי, טעונות אישור של ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת;" 

בתוספת לחוק העיקרי —15 תיקון התוספת 

בכותרת, במקום "תוספת" יבוא "תוספת שלישית";  )1(

בחלק ג', במקום ")סעיפים 23א)ג(, 33(" יבוא ")סעיף 23א)ג(("   )2(

הוספת תוספת 
ראשונה ותוספת 

שנייה

לפני התוספת השלישית יבוא:16 

"תוספת ראשונה

)סעיף 5, ההגדרה "רשימת הדירוגים הבסיסית"(

הדירוג המינהלי;  )1(

דירוג המח"ר;  )2(

דירוג מח"ר מועדף;  )3(

דירוג המהנדסים;  )4(

דירוג ההנדסאים והטכנאים;  )5(

הקובעת  שמשכורתו  מי  ולמעט  ציבוריים  סניגורים  )לרבות  המשפטנים  דירוג   )6(
חושבה ערב מועד המעבר לפי שכר של נושאי משרה שיפוטית(;

דירוג הרוקחים;  )7(

דירוג הפיזיותרפיסטים;  )8(

דירוג האחים והאחיות;  )9(

דירוג טכנאי הרנטגן;  )10(

דירוג צבא הגנה לישראל ייחודי;  )11(
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דירוג מחקר ופיתוח צבאי;  )12(

דירוג הקצינים הטכניים   )13(

תוספת שנייה
חלק א'

)סעיף 6א)ב( ו–)ח((

שיעור תוספת השחיקה באחוזים מקצבת הבסיס

מועד פרישה

 בעד קצבת חודש
 יולי 2008 עד קצבת

חודש מרס 2009

בעד קצבת חודש 
אפריל 2009 עד קצבת 

חודש מרס 2010
בעד קצבת חודש 
אפריל 2010 ואילך

עד יום ה' בטבת התשס"א 
5912)31 בדצמבר 2000(

התשס"א  בטבת  ו'  מיום 
יום  עד   )2001 בינואר    1(
 31( התשס"ב  בטבת  ט"ז 

5911בדצמבר 2001(

התשס"ב  בטבת  י"ז  מיום 
יום  עד   )2002 בינואר   1(
 31( התשס"ג  בטבת  כ"ו 

5910בדצמבר 2002(

התשס"ג  בטבת  כ"ז  מיום 
יום  עד   )2003 בינואר   1(
 31( התשס"ד  בטבת  ו' 

599בדצמבר 2003(

התשס"ד  בטבת  ז'  מיום 
יום  עד   )2004 בינואר   1(
 31( התשס"ה  בטבת  י"ט 

588בדצמבר 2004(

התשס"ה  בטבת  כ'  מיום 
יום  עד   )2005 בינואר   1(
 31( התשס"ו  בכסלו  ל' 

577בדצמבר 2005(

התשס"ו  בטבת  א'  מיום 
יום  עד   )2006 בינואר   1(
 31 ( התשס"ז  בטבת  י' 

566בדצמבר 2006(

התשס"ז  בטבת  י"א  מיום 
יום  עד   )2007 בינואר   1(
  31( התשס"ח  בטבת  כ"ב 

555בדצמבר 2007(

דירוג מחקר ופיתוח צבאי;  )12(

דירוג הקצינים הטכניים   )13(

תוספת שנייה
חלק א'

)סעיף 6א)ב( ו–)ח((

שיעור תוספת השחיקה באחוזים מקצבת הבסיס

מועד פרישה

 בעד קצבת חודש
 יולי 2008 עד קצבת

חודש מרס 2009

בעד קצבת חודש 
אפריל 2009 עד קצבת 

חודש מרס 2010
בעד קצבת חודש 
אפריל 2010 ואילך

עד יום ה' בטבת התשס"א 
5912)31 בדצמבר 2000(

התשס"א  בטבת  ו'  מיום 
יום  עד   )2001 בינואר    1(
 31( התשס"ב  בטבת  ט"ז 

5911בדצמבר 2001(

התשס"ב  בטבת  י"ז  מיום 
יום  עד   )2002 בינואר   1(
 31( התשס"ג  בטבת  כ"ו 

5910בדצמבר 2002(

התשס"ג  בטבת  כ"ז  מיום 
יום  עד   )2003 בינואר   1(
 31( התשס"ד  בטבת  ו' 

599בדצמבר 2003(

התשס"ד  בטבת  ז'  מיום 
יום  עד   )2004 בינואר   1(
 31( התשס"ה  בטבת  י"ט 

588בדצמבר 2004(

התשס"ה  בטבת  כ'  מיום 
יום  עד   )2005 בינואר   1(
 31( התשס"ו  בכסלו  ל' 

577בדצמבר 2005(

התשס"ו  בטבת  א'  מיום 
יום  עד   )2006 בינואר   1(
 31 ( התשס"ז  בטבת  י' 

566בדצמבר 2006(

התשס"ז  בטבת  י"א  מיום 
יום  עד   )2007 בינואר   1(
  31( התשס"ח  בטבת  כ"ב 

555בדצמבר 2007(
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חלק ב'

)סעיף 6א)ג((

מועד הפרישה

שיעור הניכוי מהמדד 
לשנת 2008 בנקודות 

האחוז

6 0עד יום ה' בטבת התשס"א )31 בדצמבר 2000(

מיום ו' בטבת התשס"א )1 בינואר 2001( עד יום ט"ז בטבת התשס"ב 
)31 בדצמבר 2001(

0 55

מיום י"ז בטבת התשס"ב )1 בינואר 2002( עד יום כ"ו בטבת התשס"ג 
)31 בדצמבר 2002(

0 5

מיום כ"ז בטבת התשס"ג )1 בינואר 2003( עד יום ו' בטבת התשס"ד 
)31 בדצמבר 2003(

0 45

מיום ז' בטבת התשס"ד )1 בינואר 2004( עד יום י"ט בטבת התשס"ה 
)31 בדצמבר 2004(

0 4

מיום כ' בטבת התשס"ה )1 בינואר 2005( עד יום ל' בכסלו התשס"ו 
)31 בדצמבר 2005(

0 35

מיום א' בטבת התשס"ו )1 בינואר 2006( עד יום י' בטבת התשס"ז
)31 בדצמבר 2006(

0 3

בטבת  כ"ב  יום  עד   )2007 בינואר   1( התשס"ז  בטבת  י"א  מיום 
התשס"ח )31 בדצמבר 2007(

"0 25

תחילה והוראות 
מעבר

תחילתו של חוק זה ביום י"א בסיוון התשע"ב )1 ביוני 2012( )בסעיף זה — יום 17  )א( 
התחילה(; ואולם תחילתו של סעיף 33 לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 11 לחוק זה, ביום 

ו' בטבת התשע"ב )1 בינואר 2012( 

על אף האמור בסעיף קטן )א(, התשלומים שלהלן ישולמו לא יאוחר מהמועד שבו  )ב( 
משולמת קצבת חודש אוגוסט 2012:

)1( תוספת שחיקה, תוספת בשל המדד לשנת 2008, תוספת בשל הסכמי שכר 
2012 עד  2011, בעד קצבת חודש ינואר  2009 עד  ותוספת בשל המדד לשנים 
קצבת חודש יולי 2012, כאמור בסעיף 6א)ז()1( לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2 

לחוק זה;

)2( החזר תשלומים שנוכו בעד הקצבאות האמורות בפסקה )1(, לפי סעיף 33 
לחוק העיקרי, כנוסחו ערב תיקונו בחוק זה, ושלפי סעיף 33 לחוק העיקרי, כנוסחו 

בסעיף 11 לחוק זה, אין לנכותם 

קופה ציבורית שנקבעה לפי סעיף 33 לחוק העיקרי כנוסחו ערב תיקונו בחוק זה,  )ג( 
יראו אותה כאילו נקבעה לפי סעיף 31 לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 10 לחוק זה 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ק ר ב ד  ו ה א
שר הביטחון

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר             
               יושב ראש הכנסת
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